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 ارزيابي تجربه كارآمدي الگوهاي وحدت در جهان اسالم

  1مهدي نادري
  

از دو قرن پيش تا كنون برخي از نخبگان فكري و سياسي جهان اسالم، منادي وحدت و 
و به صورت  ها را در چهار الگوي مختلف احصاء توان پيامد اين تالش اند. مي صلح بوده

. الگوي سياسي: اين الگو به صورت خاص با 1عيني و تجربي مورد ارزيابي قرار داد: 
هاي سياسي در  الدين اسدآبادي براي همراه و نزديك كردن ديدگاههاي سيد جمال تالش

هاي اسالمي را  جهان اسالم رقم خورد و وحدت در ميان حاكمان و كارگزاران دولت
هاي فقهي برخي از  . الگوي فقهي: تالش2آورد.  به حساب ميسرآغاز صلح و و حدت 
اهللا بروجردي و شيخ شلتوت در اين راستا است. در اين الگو علماي اسالمي چون آيت

كنند با  دانند و تالش مي هاي مختلف فقهي مي منشاء اختالف در بين مسلمين را استنباط
. الگوي 3دت و صلح را فراهم سازند. هاي فقهي به همديگر، زمينه وح نزديك كردن ديدگاه

هاي قومي، مذهبي، زباني و نژادي را  شود كه بايد واقعيتاجتماعي: در اين الگو تاكيد مي
در جهان اسالم به رسميت شناخت و از طريق در پيش گرفتن گفتگوي اجتماعي در بين 

ت. اين الگو توسط ـ اسباب همزيستي مسالمت آميز را فراهم ساخـاز پايين به باالـ مردم ـ
گانه آن كشور تجربه شده است. امام موسي صدر در لبنان با توجه به بسترهاي قومي هفده

. الگوي حقوقي: اين الگو در جهان اسالم ناظر بر طراحي و تاسيس نهادهاي حقوقي بوده 4
هاي مسلمان يا نهادهاي و كوشيده است از طريق سازمان همكاري اسالمي در سطح دولت

اي نظير اتحاديه عرب و شوراي همكاري خليج فارس با تعريف منافع مشترك، مسئله  قهمنط
  وحدت و صلح را در ابعاد مختلف دنبال نمايد.

اين نوشتار با اتخاذ روش كيفي درصدد پاسخ به اين سوال اصلي است: كداميك از 
الگوهاي چهارگانه وحدت در جهان اسالم در مقام عمل، منجر به همزيستي 

توان گفت اگرچه برخي از الگوها به صورت  اند؟ در پاسخ اجماال مي آميز شده سالمتم
اند هدف منظور را محقق  اند، اما نتوانسته نسبي و موقت در عرصه عمل توفيقاتي داشته
ـ براي تحقق صلح و ـ الگوي چندجانبهـ نمايند. از اينرو بايد طرح عالمي ديگر ـ

  گرفت.آميز در پيش  همزيستي مسالمت
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